
INICIATIVA MADE IN EU

Para um aumento sustentável da cadeia de valor no
espaço da UE com um selo de qualidade de origem licenciado.

Juntos pelos consumidores, produtores e prestadores de serviços.

JUNTOS 
PELA EUROPA

www.made-in.eu
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For further information please visit:

This labelled product is manufactured 
in Europe and guarantees compliance 
with all EU standards and regulations. 

ID:



CHOOSE 
products 
from the EU 



Poluição ambiental contínua causada por enormes volumes de transporte | Exploração
dos países industrializados mais fracos devido aos baixos custos de mão-de-obra | Perda de
postos de trabalho devido à deslocalização da produção | Migração de produções
estrategicamente importantes | Perda de valor acrescentado no nosso espaço de vida, 
bem como grande dependência da “boa vontade” para entrega de bens importantes em 
tempos de crise - tudo isto foi a razão para o início da Iniciativa MADE IN EU.

Fortes em conjunto - através do pensamento e ação conjuntos somos estimulados a refor-
çar o espaço da UE e a sua força económica.

PENSAR E AGIR 
JUNTOS



Na Europa, é utilizada uma grande variedade de selos 
de qualidade. No entanto, tratam-se principalmente de 
designações nacionais e não existe uma marca ab-
rangente a toda a UE com um alto valor de reconheci-

mento. Com o selo de qualidade de origem registado 
„MADE IN EU“, a Iniciativa apresenta esta marca ab-
rangente. Assim, é possível uma identificação transna-
cional de produtos com origem na UE.

O SELO DE QUALIDADE INFORMA SOBRE:

• o grupo de produtos, subgrupo de produtos

• o país de origem

• o número sequencial identifica 
 a empresa na base de dados em 
 www.made-in.eu (monitorização e 
 função de pesquisa) 

® Selo de qualidade de origem (com registo
pan-europeu na EUIPO em Alicante.)

A MARCA 
EM TODA A UE



PRODUTOS CERTIFICADOS PARA MAIS 
TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA

O selo de qualidade de origem representa uma produção sustentável com valor 
agregado mínimo de 80% em países da UE. Os sistemas de controlo uniformes 
e independentes usados pela Iniciativa para a concessão da licença constroem 
confiança.



O selo de qualidade de origem da Iniciativa MADE IN 
EU é utilizado para a rotulagem padronizada e transpa-
rente dos seus produtos, nas embalagens, catálogos, 
brochuras, instruções, etc. Também pode ser utilizado 
no website, no comércio eletrónico ou em outros meios 
digitais. Por sua vez, isto oferece a vantagem decisiva 
da diferenciação em relação à concorrência no „ponto 
de venda“.

A sensibilidade e solidariedade com os produtos locais 
já se verifica há algum tempo. Com o selo de qualida-
de de origem, as empresas têm a oportunidade de se 
posicionar adequadamente. Em combinação com uma 
comunicação externa consistente, poderá atingir um 
nível de identificação de seus clientes com a empresa 
mais elevado, bem como a atração de novos clientes.

A Iniciativa MADE IN EU, além do controlo e licencia-
mento, divulga o selo de qualidade de origem - tanto 
junto de empresas, como de partes interessadas e, 
sobretudo, junto dos clientes finais. Assim, o nível de 
reconhecimento e o valor da imagem da marca aumen-
tam, o que, por sua vez, é benéfico para todos os par-
ceiros licenciados.

VANTAGENS 
PARA AS EMPRESAS

be different– 
be part of it.  



INICIATIVA MADE IN EU

para uma identificação uniforme de produtos
para a captação direcionada de clientes orientados para a sustentabilidade
para uma maior cadeia de valor no espaço da UE
para vias de transporte mais curtas
para postos de trabalho permanentes
para segurança de produto e confiança
para o bem-estar na nossa sociedade

www.made-in.eu



for the future 
of coming 
generations

I-MIE GmbH
Salurner Str. 20
6330 Kufstein
Austria

+43 (0) 5373 42300-33
office@made-in.eu
www.made-in.eu
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